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Zmiana w kursowaniu ZKA na odcinku Otwock-Pilawa
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Koleje Mazowieckie informują, że od 13 maja
(poniedziałek) wprowadzona zostanie korekta do
rozkładu jazdy zastępczej komunikacji autobusowej
na linii nr 7 Warszawa - Dęblin, na odcinku Otwock Pilawa. Zmiana uwzględnia sugestię pasażerów po
pierwszym tygodniu funkcjonowania ZKA.

KM chcą wprowadzić lepsze dopasowanie godzin
kursowania autobusów do pociągów, poprzez zwiększenie
częstotliwości kursowania autobusów ZKA. Zmiany dotyczą kursów realizowanych od poniedziałku do piątku. Nie
zmienia się rozkład jazdy autobusów w soboty i niedziele.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI
Fascynujący świat pająków i
skorpionów w Garwolinie
Anna Goliszewska otrzymała Laur
Marszałka za galaretkę

Katarzyna Łukasik z biura rzecznika prasowego "Koleje Mazowieckie – KM", podkreśla, że na bieżąco monitorowane
jest funkcjonowanie układu połączeń na linii nr 7 i podejmowane są działania mające na celu zapewnienie jeszcze
lepszej komunikacji.

Święto 1. Pułku Strzelców Konnych
(11-12 maja)
Sprzątanie Miętnego już w
najbliższą sobotę
Śmierć 63-latka z powiatu
garwolińskiego na DW 801
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Podróż w Łaskarzewa do Warszawy
nie bez opóźnień
Archiwum
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Odwiedź nas na facebooku
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Chcesz schudnąć do
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WASZYM ZDANIEM

DODAJ KOMENTARZ

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub
regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności
zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w
sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Pożyczka za darmo
Sprawdź ranking darmowych chwilówek i
oddaj tyle, ile pożyczysz.
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Jesteś świadkiem ważnego, ciekawego zdarzenia w Garwolinie, bądź powiecie
garwolińskim? Daj nam cynk i zostań naszym informatorem. Dla najlepszych
informatorów oferta współpracy oraz atrakcyjne nagrody.
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KURIER GARWOLIŃSKI – ZADAJ NAM PYTANIE
Jeśli masz do nas jakieś pytanie, chcesz dowiedzieć się więcej o wydarzeniach, czy atrakcjach w
Garwolinie. Napisz do nas!
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